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Installations- og brugervejledning til Decoflame indbygningsbrændere med læbe og sikkerhedskammer. 
Denne brænder leveres som indbygning i clIc møbel.
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TeknIsk InformaTIon
Tankstørrelse: 1,9 l
Brændstofs forbrug: 0,3 l/t
Brænde tid: op til 6 timer
Varme output: 1,8 kW/h
Vægt: 6,3 kg 
materialer: Brænder - børstet rustfrit og hærdet 
diamantklar glas

TIlBehør
•	Decoflame®  brænder med læbe og sikkedskammer
•	Glas 
•	extra magneter til glasholdere 
•	lukke værktøj
•	lighter
•	Tragt
•	3m svamp

 Glas højde 80 mm 

 72 mm 
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 Læbe 451 mm 

 Glas 10 mm 

 Brænder 400 mm 

 450 

Magneterne monteres i udfræsningen 

Der medfølger extra magneter hvis nogen
skulle mangle eller være defekte.     

på undersiden af toppladen i møblet.
Glas med glasholdere stilles forsigtigt 
på toppen, og holdes på plads af 
magneterne.
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min. 400mm
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step 1: Placer medfølgende magneter i 
udfræsningerne under toppladen af møblet.

step 2:  Placer forsigtigt brænderen i 
møblet.

step 3: Påfyld bioethanol i brænderen. 

step 4: sæt forsigtigt glasset så glashold-
erne holdes på plads af de underliggede 
magneter. 

step 5: Tænd pejsen med tilhørende pejse-
lighter. 
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min. 500 mm

hold en sikkerheds afstand på minimum 500mm til brændbare mate-
rialer som gardiner, møbler og lampeskærme. 
hvis du er i tvivl, da kontakt venligst Decoflame

fladskærme eller dekorative elementer kan monteres over pejsen, 
hvis der er en hylde til at lede varmen væk, ud over fx skærmen, som 
vist på eksemplet til højre.
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Installations- og brugervejledning til Decoflame indbygningsbrændere med læbe og sikkerhedskammer.
Januar 2016

Tillykke med din nye decoflame® bioethanol pejs.
Det er VIGTIGT at du læser hele installations og betjeningsvejledning og overholder sikkerhedsforanstaltningerne be-
skrevet heri - Decoflame kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle beskadigelser forårsaget som følge af manglende 
overholdelse af disse instruktioner.

sIkkerheD
sikkerheden er afgørende, når det drejer sig om brug af åben ild. alle decoflame® pejse er designet, produ-
ceret og kvalitetstestet i Danmark med henblik på højeste produktsikkerhed og brugervenlighed.
decoflame® pejse er udstyret med designbeskyttet decoflame® brændere, som er testet og justeret inden de 
forlader produktionen. Vær meget opmærksom på alle de sikkerhedsforanstaltninger og installationsvejled-
ninger, som står beskrevet i denne manual. 
Den teknisk avancerede konstruktion af decoflame® pejse sikrer ikke kun et flot design og funktionalitet men 
også brugersikkerhed. Der må Ikke fortages ændringer på konstruktionen såvel som anvendelse af uorigi-
nale komponenter eller udeladelser af nogle dele af denne pejs. I så fald bortfalder garantien.

PlacerInG 
sørg for, at pejsen installeres på et sikkert sted, hvilket betyder en sikkerhedsafstand på mindst 0,5 meter fra 
møbler, gardiner eller andre brændbare genstande (se tegning).
UnDlaD at placere værdifulde malerier eller elektronisk udstyr som tv-skærme eller højtalere over pejsen. 
Den varme luft fra flammerne vil stige opad og kan dermed forårsage ødelæggelse. 
Vælg en placering af din pejs, som ikke er udsat for træk, da bioethanol er et flygtigt væske. faktisk er det 
kun dampen fra bioethanolen, som brænder, når pejsen er tændt. Undgå at røre ved flammerne på den 
tændte pejs eller blæse ind i flammerne, da dette vil medføre forstyrrelse af flammerne i pejsen og disse 
dermed bliver ukontrollable.
Pejsen må ikke anvendes i et rum konstrueret af stærkt brændbart materiale.
hold altid en sikkerhedsafstand på mindst 30 cm fra en tændt pejs.
med børn eller kæledyr i hjemmet, sørg for at en voksen holder øje med dem på alle tidspunkter under 
driften og forlad aldrig pejsen uden opsyn, når den er tændt.
hvis du er i tvivl, da kontakt venligst Decoflame.
 
BeTJenInGsVeJleDnInG
Tænd og sluk alTID din decoflame® pejs på en sikker måde. kUn voksne må tænde og slukke ilden.
alle decoflame® bioethanol pejse er designet og fremstillet udelukkende til brug med bioethanol af højeste 
renhed (min. 96% - dog max. 97%). GaranTIen BorTfalDer ved brug af andre typer brændstoffer, materi-
aler eller bioethanol af ringere kvalitet.
Vi leverer vores egen nøje udvalgte decoflame® bioethanol. spørg venligst efter leverance-muligheder ved 
din pejseforhandler.
Åbn beholderen med bioethanol og påfyld brændstoffet i brænderen op til kanten. man kan bruge en 
tragt eller pumpe for at undgå spild. Vi anbefaler, at brænderen efterfyldes, hver gang man ønsker at bruge 
pejsen, da dette vil gøre optændingen nemmere.
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Pejsen må aldrig tændes, med spildt bioethanol udenfor brænderen. 
I tilfælde af spild, skal alt spildt bioethanol aftørres omhyggeligt af brænderens omgivende flader, og sik-
kerhedskammeret under brænderen skal tømmes. Derefter vaskes hænderne grundigt, før optændingen af 
bioethanoldampene (fare for forbrændinger af huden).
anvend en lang pejsetændstik eller en pejselighter til at antænde dampene.
hold en passende afstand ved optændingen af pejsen.
ryg alDrIG under påfyldningen af brænderen med bioethanol.
Påfyld alDrIG brænderen, når den er i brug eller stadig varm fra tidligere brug.
antænd alDrIG brænderen, hvis du har overfyldt den! Tøm delvis brænderen og sikkerhedskammeret 
nedenfor for overskydende bioethanol.
Vi anbefaler, at du altid lader pejsen brænde indtil hele bioethanol påfyldningen er afbrændt. hvis der 
ønskes at slukke ilden før brænderen er tom, anbefaler vi, at brænderen påfyldes med bioethanol op til kan-
ten, før der optændes påny. hvis brænderen er halvt tom, vil bioethanolgassen fra den resterende væske 
fylde al tomrum i brænderen. hvis denne ”gasophobning” antændes, vil det forårsage en mindre eksplosion. 
Desuden kan det være vanskeligt at tænde en brænder, som kun er halvt fyldt.
skulle det blive nødvendigt at slukke ilden før brænderen en tom, skal der kUn bruges følgende metode: 
hullet i håndtaget, som fulgte med pejsen, placeres over studsen på skydelåget (til højre). låget skubbes til 
”lukket” position med én kontinuerlig og hurtig bevægelse. På denne måde afbrydes ilttilførslen med det 
samme og flammerne slukkes. skulle det ikke lykkes første gang, da forsøg igen, indtil ilden er slukket. forsøg 
Ikke at blæse ilden ud!

VIGTIGT! Vent omkring 15 – 20 minutter eller indtil det er sikkert, at brænderen er kølet ned, før genopfyld-
ning af bioethanol. 

Bioethanolen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børn.

Tildæk alDrIG pejsen. Placer alDrIG brændbare materialer eller tøj på pejsen. Placer alDrIG pyntesten 
på brænderen, da disse vil springe og kan forårsage person- eller materialeskader.  Placer alDrIG kera-
miske drifttømmer eller sten på toppen af brænderen, da disse kan øge forbrændingstemperaturen, hvilket 
igen øger brændstofforbruget og som følge heraf forårsage uønskede mikropartikler i luften.

sørg for at det rum, hvori pejsen er placeret, er godt ventileret på alle tidspunkter under driften. Der må dog 
ikke forekomme træk. 
metallet og eventuelle glasdele på din pejs kan blive varme under brug. Undgå kontakt med disse dele for 
at undgå forbrænding.
Bland alDrIG bioethanol med andre brændstoffer.
følg altid anvisningerne på emballagen af bioethanol meget grundigt.
Bioethanol er meget brandfarligt.
Undgå kontakt med øjne og hud.
Vi anbefaler, at personer med vejrtrækningsproblemer eller astma holder et vindue åbent under brugen af 
deres bioethanol pejs.
Undgå træk, da dette kan forårsage soddannelse og øget brændstofforbrug.
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VeDlIGeholDelse
Brænderen er lavet af børstet rustfrit stål. Du kan rense den med almindelig rengøringsmiddel eller køkken-
rulle, hvorpå du anvender en lille mængde bioethanol eller anden alkoholbaseret produkt. Du kan engang 
imellem børste dens overflade op efter et stykke tid med den medfølgende 3m svamp (børst altid i årenes 
retning).

sPørGsmÅl oG sVar
1. hvor kan bioethanol pejsen placeres?
Pejsen kan placeres hvor som helst, da der ikke er påkrævet nogen skorsten eller aftræk. for eksempel kan 
den monteres i en lejlighed, et hus, sommerhus – eller på et kontor. 

2. kræves der nogen form for godkendelse?
Det er vigtigt, at man er opmærksom på eventuelle lokale regler og bestemmelser, der måtte gælde for 
brugen af bioethanolpejse. 

3. er det svært at installere en decoflame® pejs?
Der er kun brug for grundlæggende gør-det-selv færdigheder. Installationsvejledningen følges som beskre-
vet heri. 

4. er pejsen klar til brug efter udpakning?
Pejsen er klar til brug, når den er placeret og monteret sikkert i overensstemmelse med anvisningerne. Det 
eneste der behøves, er at tilføje bioethanol. se afsnittet ”Installation” for flere detaljer.

5. hvad er den bedste måde at antænde pejsen på?
Der bruges lange pejsetændstikker eller pejselightere.

6. er bioethanol farligt?
Bioethanol er hverken farligt for mennesker eller miljø og det er biologisk nedbrydeligt. Bioethanol er alkohol, 
der er fremstillet ved hjælp af gæring af økologiske, bæredygtige og miljøvenlige råvarer som f. eks. majs, 
kartofler og sukkerrør. alkoholen er denatureret, dvs. gjort uegnet til konsumering. Under forbrændingen dan-
nes der vanddampe og kuldioxid. kun bioethanolgassen brænder, og bioethanol skifter tilstand fra flydende 
til gasform ved omkring 15ºc. Bioethanolgassen er tungere end luft, så den altid forbliver på toppen af 
overfladen af den flydende bioethanol. Brændstoffet opbevares på et sikkert og utilgængeligt sted for børn.
Denatureret bioethanol er klassificeret som en brændbar væske klasse 1B (for brændbarhed) og klasse 3 
PGII (til transport) og reguleres af internationalt forskellige standarder. Disse regler skal overholdes for at sikre 
en lovlig opbevaring, håndtering, dekantering samt anvendelse af brændstoffet.

7. er det farligt at indånde den gas, der udvikles under forbrændingen?
Bioethanol udvikler under forbrændingen ikke meget andet end vanddamp og co2 (kuldioxid). Da forbræn-
dingstemperaturen på decoflame® bioethanol pejse ligger under 400ºc, frigives der ikke nogle andre ska-
delige stoffer (som aldehyd), som sædvanligvis forekommer ved forbrændingstemperaturer på over 700ºc. 
sørg altid for, at det rum hvori pejsen hænger, er godt ventileret (uden at forårsage træk) for at sikre et 
tilstrækkeligt højt niveau af ilt under driften af pejsen - da ild forbruger ilt. 
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8. I hvilke mængder leveres Bioethanol?
decoflame® bioethanol leveres i 1 og 3 liters dunke. Påfyldningen af brænderen kan gøres nemmere idet man 
fylder en mindre beholder med bioethanol og bruger denne til at hælde væsken ind i brænderen gennem 
en tragt for at undgå spild. alternativt anvendes en batteridrevet pumpe så alt spild undgås.

9. hvor længe brænder én liter bioethanol?
en liter bioethanol brænder på alle decoflame® pejse mellem 2-8 timer - afhængigt af model, rumventilation 
og indstilling af flammeintensitet.

10. afgiver pejsen meget varme når den er i brug?
Varmeeffekten på decoflame® 400mm brænder varierer mellem 2-4 kW/h – hvoraf 100% forbliver indendørs 
(i modsætning til en traditionel brændeovn). Ikke desto mindre er decoflame® pejse primært designet til de-
korative formål – de bør kun betragtes som et supplement til enhver primær varmekilde.

11. kan papir og træ bruges som brændsel på decoflame® pejse?
Der kan kun anvendes bioethanol – vi anbefaler en renhed på mindst 96%, dog maksimalt 97%. 

12.  hvordan kan flammerne slukkes, når pejsen er tændt?
Det anbefales, at al den påfyldte bioethanol i brænderen forbrændes. skulle flammerne slukkes på et tids-
punkt, hvor der stadig er bioethanol tilbage i brænderen, skal der kUn bruges følgende metode: hullet i 
håndtaget, som fulgte med pejsen, placeres over studsen på skydelåget (til højre). låget skubbes til ”lukket” 
position med én kontinuerlig og hurtig bevægelse. På denne måde afbrydes ilttilførslen med det samme og 
flammerne slukkes. skulle det ikke lykkes første gang, da forsøg igen, indtil ilden er slukket. forsøg Ikke at 
blæse ilden ud!

13. hvad skal der gøres ved overfyldt brænder?
UnDlaD at tænde brænderen! løft brænderen ud af dens sikkerhedskammer (bær gummihandsker, ræk 
hånden ind i brænderens åbning og tag fat i dens top) og tøm en del af bioethanolen i en beholder (spand, 
skål eller lignende – indeholdet kan hældes ud i toilettet eller køkkenhåndvasken og skylles væk med vand, 
da det kun er alkohol), indtil brænderen kun er fyldt op til kanten. aftør spildt bioethanol på toppen. Brug 
køkkenrulle til at tørre væsken af sikkerhedskammeret. Genindsæt brænderen i sikkerhedskammeret. fjern 
gummihandskerne og antænd brænderen. 

mÅl, VolUme oG VarmeeffekT
400mm brænderen kan indeholde 1,9 liter bioethanol og afgiver maksimum 1,8 kW/t og kræver derfor cirka et 
rumvolumen på 40m3.
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Take a video tour in our showroom Take a virtual tour in our showroom

https://youtu.be/qv9DLUCv6Mg
http://live.inviewmap.com/embed/4dc9c9b4ec984a0b89b9062976a6c04d

